


Roman Mierzecki 

CHEMIA W POLSKICH UCZELNIACH 
OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO 

CHEMIA FIZYCZNA 

Wstęp 

Rajmund Sołoniewicz przedstawił w 1(3) zeszycie tego czasopisma z 1993 r. 
problemy, które w okresie 1919-1939 były przedmiotem badań w katedrach 
chemii nieorganicznej uczelni polskich1. Tematem niniejszego artykułu jest anali-
za prac z dziedziny chemii fizycznej wykonanych w laboratoriach polskich w tym 
samym okresie. 

Metody fizyczne, jak np. ważenie, stosowane były do badania przemian 
chemicznych od starożytności. Sama nazwa „chemia fizyczna" poj awia się w XVII 
w. i odnosi się do ogólnych rozważań chemicznych w przeciwieństwie do szcze-
gółowego omawiania substancji występujących w ziemi (dział chemii zwany 
wówczas chemią mineralną), występujących w roślinach (dział chemii zwany 
chemią roślinną) lub substancji występujących w zwierzętach (tzw. chemia zwie-
rzęca). Nazwy „chemia fizyczna" użył np. w 1752 r. Michaił Łomonosow w 
nieukończonym i pozostawionym w rękopisie (opublikowanym po raz pierwszy 
w 1934 r.) szkicu Prodromus ad veram chymiam physicam2, a czasopismo „An-
nalen der Physik" nazywało się w latach 1819-1824 „Annalen der Physik und der 
physikalischen Chemie". 

W XIX w. kolejne rozwijające się działy fizyki szybko znajdowały zastosowa-
nie w analizie procesów chemicznych3. Pierwszą katedrę chemii fizycznej zorga-
nizował w 1871 r. na uniwersytecie w Lipsku fizyk Gustav Wiedemann. W 1887 
r. katedrę tę objął Wilhelm Ostwald, który uprzednio w Rydze badał przewodnic-
two elektryczne roztworów elektrolitów. Pozostawał on w ścisłych kontaktach 
naukowych ze szwedzkim badaczem Svante Arrheniusem, zajmującym się podo-
bnymi zagadnieniami i Holendrem Jacobusem van't Hoffem, który badał ciśnienie 
osmotyczne tego samego rodzaju roztworów. Lipsk był znanym centrum wydaw-
niczym, toteż natychmiast po przeprowadzeniu się do tego miasta Ostwald wraz z 
wymienionymi wyżej uczonymi mógł założyć czasopismo „Zeitschrift fïir physi-
kalische Chemie". Rok 1887, często wymieniany jako rok powstania chemii 
fizycznej, jest jednak zgodnie z prawdą datą zinstytucjonalizowania się nowej 
gałęzi chemii. Pod kierunkiem Ostwalda pracowało kilku Polaków. 

Przed I Wojną Światową naukowe badania chemiczne prowadzone być mogły 
na terenie ziem polskich jedynie na uczelniach zaboru austriackiego, na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz na Uniwersytecie i w Szkole Politechni-
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cznej we Lwowie. W Szkole Rolniczej w podlwowskich Dublanach badania takie 
prowadził Jan Zawidzki. Polacy prowadzili jednak badania fizykochemiczne 
również przed zinstytucjonalizowaniem się tej gałęzi chemii. Są one omówione w 
trzyczęściowym artykule Ignacego Strońskiego pt. Zarys historii chemii fizycznej 
w Polsce w latach 1850-1918\ 

Katedry chemii fizycznej w odrodzonej Polsce 

Odzyskanie niepodległości umożliwiło zorganizowanie nowych uczelni pol-
skich. Jeszcze w czasie I Wojny Światowej okupant niemiecki zezwolił na otwo-
rzenie polskiego uniwersytetu w Warszawie i na repolonizację Warszawskiej 
Politechniki. W1919 roku powołano do życia, a ściślej reaktywowano Uniwersytet 
Stefana Batorego w Wilnie oraz utworzono Uniwersytet w Poznaniu. Na wszy-
stkich uniwersytetach w Polsce istniały sekcje chemiczne wchodzące początkowo 
w skład Wydziałów Filozoficznych, a od 1934 r. - Wydziałów Matematyczno-
przyrodniczych. Badania fizykochemiczne prowadzone też były na Wydziałach 
Lekarskich i Farmaceutycznych tych uczelni. 

Na uczelniach polskich pierwsza katedra, w której nazwie występuje określenie 
„chemia fizyczna", utworzona została w Szkole Politechnicznej we Lwowie w 
1912 г., gdy zaproszony ze Szwajcarii Ignacy Mościcki (1867-1946) został 
profesorem „chemii fizykalnej i elektrochemii technicznej". W 1921 r. w trakcie 
reorganizacji tej uczelni, która przyjęła wówczas nazwę Politechniki Lwowskiej, 
katedra Mościkiego została nazwana Katedrą Technologii Chemicznej i Elektro-
chemii Technicznej5. W 1927 r„ gdy Katedrę obejmował następca Mościckiego, 
Tadeusz Kuczyński (1890-1945), nazwano ją Katedrą Technologii Chemicznej 
Nieorganicznej i Elektrochemii Technicznej. W następnym roku postanowiono na 
Wydziale Chemicznym tej uczelni utworzyć oddzielną Katedrę Chemii Fizycznej, 
ale dopiero w 1930 r. kierownikiem jej został docent Uniwersytetu Jana Kazimie-
rza we Lwowie Bogdan Kamieński (1897-1973). W 1932 r. prof. Kamieński objął 
analogiczną Katedrę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1934 r. na Katedrę 
Chemii Fizycznej Politechniki Lwowskiej powołana została Alicja Dorabialska 
(1897-1975)6. 

W Uniwersytecie Jagiellońskim prace Oddziału II Zakładu Chemicznego, 
objętego w 1911 r. przez Ludwika Brunera (1871-1913) były praktycznie poświę-
cone chemii fizycznej. Bruner zmarł jednak dwa lata później i dopiero w 1920 г., 
gdy kierownikiem tego Oddziału został Bogdan Szyszkowski (1873-1931), wpro-
wadzono nazwę Katedry Chemii Fizycznej. Po śmierci Szyszkowskiego Katedrę 
tę objął w 1932 r. Bogdan Kamieński7. 

Na Politechnice Warszawskiej Katedrą Chemii Fizycznej w latach 1919-1939 
kierował cały czas Wojciech Świętosławski (1881-1968)*. Do roku 1929 prowa-
dził on też zajęcia dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. W Uniwersytecie 
tym Katedra Chemii Fizycznej została zorganizowana dopiero w 1929 roku i na 
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jej kierownika zaproszono Mieczysława Centnerszwera ( 1874-1944), wieloletnie-
go profesora chemii uczelni ryskich. 

W Uniwersytecie Poznańskim Katedrę Chemii Fizycznej prowadził w całym 
omawianym okresie Antoni Gałecki (1882-1962), zaś w Uniwersytecie Stefana 
Batorego w Wilnie Edward Bekier (1883-1945) był w latach 1922-1939 profeso-
rem chemii fizycznej. 

Bardzo późno zorganizowana została Katedra Chemii Fizycznej na Uniwersy-
tecie Jana Kazimierza we Lwowie. Fizykochemikiem był kierownik (od 1905 r.) 
tzw. I Zakładu Chemicznego Stanisław Tołłoczko (1869-1935), który prowadził 
prace zarówno z chemii nieorganicznej, jak i chemii fizycznej. Dopiero po jego 
śmierci, w wyniku podziału tego Zakładu powstała oddzielna Katedra Chemii 
Fizycznej, której kierownictwo powierzono Wiktorowi Kemuli (1902-1985). 

Przy Warszawskim Towarzystwie Naukowym w 1912 r. zorganizowana zo-
stała Pracownia Radiologiczna im. Mirosława Kernbauma, ucznia Marii Skłodo-
wskiej-Curie. Ta wybitna uczona była honorowym kierownikiem Pracowni. W 
latach 1919-1939 kierownictwo tej placówki sprawował Ludwik Wertenstein 
(1887-1945)'. Tu swe badania prowadził Hilary Lachs (1881-1943), który od 
1912 w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych wykładał chemię fizyczną. 
Istniało też w Warszawie prywatne laboratorium inż. dr G. Birsteina, z którego 
pochodziły publikacje o treści fizykochemicznej. 

W latach 1919-1939 metody chemii fizycznej stosowane były coraz szerzej w 
różnych dziedzinach chemii, a obok lub też z chemii fizycznej wyrastały dziedziny 
jeszcze niezupełnie samodzielne, jak np. chemia radiacyjna, czy też teoretyczna 
chemia kwantowa. Wiele prac fizykochemicznych wykonywano ponadto w kate-
drach innych specjalności, głównie katedrach chemii nieorganicznej, a także 
chemii farmaceutycznej. Stąd w niniejszym opracowaniu wspomniane będą nie-
które prace, omawione już przez prof. Sołoniewicza10. 

Do chemii fizycznej, czy też fizyki chemicznej, zaliczyć można również 
niektóre prace wykonywane w pracowniach uczelnianych sekcji fizycznych, a 
także w pracowni fizycznej Gimnazjum im. Sułkowskich w Rydzynie, kierowanej 
przez Arkadiusza Piekarę. 

* 
* * 

W omawianym okresie polscy chemicy publikowali niektóre ze swych prac w 
czasopismach zagranicznych, były to jednak wersje obcojęzyczne wcześniejszych 
polskich publikacji lub ich ujęcia zbiorcze. Głównym czasopismem chemicznym 
specjalizującym się w chemii podstawowej były „Roczniki Chemii". Zagadnienia 
chemii stosowanej publikował „Przemysł Chemiczny". Wyniki prac przedstawia-
ne też były na posiedzeniach odpowiednich Wydziałów Akademii Umiejętności 
w Krakowie (potem Polskiej Akademii Umiejętności), a więc ich streszczenia 
znajdujemy w „Sprawozdaniach z czynności i posiedzeń" tej Instytucji. Szersze 
wersje tych komunikatów znajdujemy potem często w innych czasopismach. 
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Wyniki prac w formie komunikatów przedstawiane też były w trakcie zjazdów 
naukowych Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Warszawie (1923 г.), w 
Poznaniu (1929 г.), we Lwowie (1933 r.) i w Wilnie (1938 г.), a także w trakcie 
Zjazdów Lekarzy i Przyrodników Polskich. 

Przedstawione poniżej omówienie badań z dziedziny chemii fizycznej prowa-
dzonych w laboratoriach polskich oparto przede wszystkim na publikacjach za-
mieszczonych w wymienionych czasopismach. 

Kierunki badań fizykochemicznych w Polsce w okresie międzywojennym 

Refraktometria, termochemia, mikrokalorymetria 

Na kierunek rozwoju badań fizykochemicznych w Polsce w okresie między-
wojennym największy wpływ wywarł Wojciech Świętosławski. Gdy przyjechał 
do Warszawy w czerwcu 1918 r. z Moskwy na czele powracających naukowców, 
znane już były w Europie jego prace z dziedziny termochemii. Twierdzenie 
zmarłego w Moskwie w 1917 r. polskiego chemika Antoniego Doroszewskiego o 
addytywności takich molowych właściwości roztworów, jak gęstość, refrakcja 
molowa, skręcenie płaszczyzny polaryzacji, nasunęło Świętosławskiemu myśl, że 
również ciepło tworzenia związku chemicznego można starać się ująć jako sumę 
ciepła tworzenia poszczególnych wiązań chemicznych tego związku. Dlatego 
pierwsze doniesienie, które Świętosławski przedstawił już w październiku 1918 r. 
Akademii Umiejętności w Krakowie, dotyczyło stałych refraktometrycznych F. 
Eisenlohna10. Uzasadnieniu prawa Doroszewskiego Świętosławski i jego współ-
pracownica H. Błaszkowska poświęcą jeszcze publikacje w 1924 г., odnosząc to 
prawo do ciepła właściwego roztworów wodnych" i proponując jego interpretację 
graficzną12. 

Analizując dane termochemiczne zwrócił jednak Świętosławski uwagę, że 
wartości ciepeł spalania tego samego związku pochodzące z różnych laboratoriów 
różniły się między sobą. Jeszcze przed I Wojną Światową Świętosławski dostrze-
gał konieczność wprowadzenia wzorca termochemicznego w celu unormowania 
metod i warunków pomiaru. Toteż w październiku 1918 r. problem ten przedstawił 
Akademii Umiejętności w Krakowie13 i pod tym kątem zreferował wspomniane 
wyniki Zubowa dotyczące ciepła dysocjacji dwutlenku węgla, wody i tlenu14. W 
1922 r. na wniosek Świętosławskiego Międzynarodowa Unia Chemiczna uznała 
kwas benzoesowy jako wzorzec pomiarów ciepła spalania15. Jeszcze w 1929 r. 
porównywał otrzymane w swojej pracowni wartości ciepła spalania kamfory, 
azobenzenu, hydroazobenzenu z wartościami otrzymanymi w innych laborato-
riach16. Świętosławskiego niepokoiły też różniące się między sobą wartości me-
chanicznego równoważnika ciepła uzyskiwane przez różnych badaczy17. 

Zgodnie z postawionym sobie zadaniem Świętosławski zaczął zbierać nowe 
dane dotyczące związków organicznych18. Analizował też sposoby uzyskiwania 
dokładnych wartości ciepła spalania wprowadzając poprawki obliczeniowe19. Na 
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podstawie swych badań referował na konferencji IUPAC w Madrycie w 1934 r. 
problem ujednolicenia danych liczbowych w pomiarach fizykochemicznych20. 

Obszerne badania termochemii oksymów jako metody ustalania ich stereoizo-
merii prowadziła od 1921 r. współpracownica Świętosławskiego, Alicja Dorabial-
ska21. Później w pracowni Świętosławskiego badania te zostały rozszerzone na 
związki dwu azowe22, a Z. Błaszkowska mierzyła ciepło tworzenia chinochloromi-
ny i chinochlorodiminy23. Współpracująca zarówno ze Świętosławskim jak i z 
Centnerszwerem Wanda Sołodkowska podjęła wpierw rozwijany uprzednio przez 
Centnerszwera temat energetyki rdzewienia stali24, później prowadziła pomiary 
ciepła wydzielanego w trakcie kiełkowania nasion25. Termochemią korozji metali 
zajmowała się też na Politechnice Lwowskiej A. Dorabialska i jej współpracow-
nica Eligia Turska26. 

Już w styczniu 1919 r. Świętosławski wraz z Dorabialską zaprojektował nowy 
przyrząd do pomiaru ciepła parowania substancji27. Dziesięć lat później ciepło 
parowania alkoholi mierzyła precyzyjnie w Katedrze Świętosławskiego E. Barto-
szewiczówna28. Ciepło syntezy amoniaku wyznaczał natomiast E. Kowalczyk w 
Zakładzie Maszynoznawstwa Chemicznego i Ogólnego Politechniki Warsza-
wskiej29. Oprócz ciepła tworzenia wyznaczano również inne wielkości znaczące 
dla termochemii. W 1929 г. I. Zalesiński i K. Żuliński oznaczali ciepło właściwe 
i ciepło topnienia manganu i wapnia30. Ciepło właściwe substancji stałych i 
ciekłych mierzył Świętosławski zgrupą współpracowników31. Dorabialska wyzna-
czała ciepło właściwe kilku minerałów promieniotwórczych32, a potem we Lwowie 
- ciepło uwadniania langbeinitu33. W jej pracowni Turska wyznaczała ciepło 
właściwe kilku związków strontu i lantanu34. Te ostatnie badania pozostawały w 
związku z pewnymi obserwacjami, o których mowa niżej. 

Wraz z Tadeuszem Urbańskim, kierownikiem Zakładu Materiałów Wybucho-
wych PW oraz H. Całusem i M. Rosińskim Świętosławski badał przemiany cieplne 
zachodzące w prochach nitrocelulozowych35. 

Aby uzyskać jak najdokładniejsze wyniki, Świętosławski stale konstruował i 
ulepszał przyrządy pomiarowe. Do pomiaru małych efektów cieplnych skonstruo-
wał w 1921 r. kalorymetr adiabatyczny, w którym temperatura płaszcza regulowa-
na była w taki sposób, że zawsze była równa temperaturze w zasadniczym naczyniu 
kalorymetrycznym36. Przyrząd ten pozwalał mierzyć bardzo niewielkie ilości 
ciepła, wydzielanego w trakcie różnych procesów. Rząd wielkości tego ciepła 
wynosił 5xl0~6 kalorii na gram i godzinę37. Kalorymetr Ł.»M ulepszony przez 
Dorabialską, stosowany był w Katedrach Chemii Fizycznej Politechnik w War-
szawie i Lwowie, Uniwersytetu w Warszawie, Katedrze Chemii Farmaceutycznej 
Uniwersytetu Karola w Pradze38, a także w Instytucie Curie w Paryżu, gdzie 
Dorabialska odbywała dwukrotnie staż naukowy. Dalszymi ulepszeniami kalory-
metru adiabatycznego oraz kalorymetru lodowego oprócz Świętosławskiego i 
Dorabialskiej zajmowali się w pracowni Świętosławskiego Aleksander Zmaczyń-
ski i Ignacy Złotowski39. Wprowadzone ulepszenia pozwoliły mierzyć efekty 
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cieplne zmienne w czasie40, ciepło ciągle się wydzielające41, ciepło przemian 
długotrwałych42, np. ciepło krzepnięcia cementu43. Dodatkowe ulepszenia wpro-
wadził Centnerszwer, który dodał doń termoregulator44. Udoskonalił go dalej K. 
Kalinowski z Zakładu Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Poznańskiego45. 

Dorabialska w czasie wspomnianego pobytu w laboratorium Marii Skłodo-
wskiej-Curie mierzyła sama, a także wraz z D.K. Jovanoviczem efekty cieplne 
towarzyszące przemianom promieniotwórczym radu, toru, polonu i uranu46, a także 
nikłe ilości ciepła wydzielane przez minerały promieniotwórcze47. W 1932 r. 
zauważyła nienormalnie wielki efekt cieplny towarzyszący promieniotwórczym 
minerałom - uranitowi i monacytowi48, a następnie przebywając w Zakładzie 
Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Karola w Pradze razem z J. Śterba-
Böhmem zauważyła, że niektóre pierwiastki należące do ziem rzadkich zachowują 
się tak, jakby stale wydzielały ciepło38. Wyraziła ostrożne przypuszczenie, że 
mamy do czynienia z jakimś nieznanym promieniowaniem. 

Gdy w tymże 1932 r. wykryto neutron, Świętosławski zauważył, że za pomocą 
znanych przemian alfa i beta oraz emisji protonów nie można odtworzyć istnieją-
cego układu pierwiastków i ich izotopów. Wysunął więc hipotezę - dziś wiemy, 
że niesłuszną - iż oprócz znanych wówczas przemian promieniotwórczych musi 
mieć miejsce naturalna emisja neutronów przez pierwiastki, która to emisja po-
zwoliłaby otrzymać wszystkie znane izotopy49. Stefan Pieńkowski z J. Starkiewi-
czem w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego50, a 
następnie H. Herszfinkel i A. Wroncberg w Pracowni Radiologicznej im. Mirosła-
wa Kernbauma Towarzystwa Naukowego Warszawskiego51 starali się potwierdzić 
hipotezę Świętosławskiego, pierwsi na drodze fotograficznej, drudzy metodą 
jonizacyjną. Trzeba jednak stwierdzić, że badacze ci widocznie nie zdawali sobie 
sprawy, że mogliby uzyskać pozytywny wynik tylko w takim przypadku, gdyby 
owe hipotetyczne neutrony wywołały emulsje wtórne w emulsji fotograficznej lub 
komorze jonizacyjnej. 

Po przeniesieniu się Dorabialskiej do Lwowa efekty cieplne towarzyszące 
minerałom promieniotwórczym, jak i nienaturalnie wielkie efekty cieplne wydzie-
lane przez niektóre pierwiastki i minerały52 były poszukiwane zarówno w Warsza-
wie, jak i we Lwowie. W celu ich wykrycia Dorabialska stosowała metody 
fotograficzne53, metodę Milikana54 oraz liczniki Geigera-Miillera55 nie otrzymując 
jednak ostatecznie zadowalających wyników. Anormalne efekty cieplne badał też 
Mikołaj Łaźniewski56. 

Świętosławski wyznaczał wartości nikłych efektów cieplnych przez oziębianie 
mieszaniny reakcyjnej i porównywanie obserwowanych zmian temperatury w 
funkcji czasu ze zmianami przewidywanymi na podstawie Newtonowskiego pra-
wa oziębiania57. 
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Równowafa fazowa, ebuliometria, azeotropia 
Drugim działem chemii fizycznej, będącym przedmiotem zainteresowania 

Świętosławskiego, były równowagi na granicy fazy ciekłej i gazowej, z czego 
wynikły prace na temat ebuliometrii, potem zaś azeotropii. Już przed przyjazdem 
Świętosławskiego Kazimierz Kling, pracujący w spółce badawczej METAN (za-
lążku Chemicznego Instytutu Badawczego), przedstawił Akademii Umiejętności 
wyniki pomiarów prężności par chloroformu i dichloroetanu58. W 1921 r. Święto-
sławski zakomunikował tej instytucji rezultaty swych badań nad układem ciecz-
para w stanie równowagi i w „Rocznikach Chemii" omówił niektóre właściwości 
par nasyconych59. Następnie zajął się stałymi równowagi w fazie ciekłej i gazowej 
oraz analizował stosowalność prawa podziału między tymi fazami dla związków 
organicznych rozpuszczonych w benzenie i mieszaninach rozpuszczalników60. 

W 1924 r. wraz z Witoldem Romerem zaprojektował nowy typ ebulioskopu61, 
wielokrotnie potem udoskonalonego62. Za pomocą tego przyrządu badał roztwory 
cukru i kwasu bornego stwierdzając, że pierwsze z nich wykazują większe niż 
roztwory kwasu bornego odchylenia od prawa Raoulta. Teorię tego zjawiska 
rozwinął jego współpracownik W. Danieszewski63. Świętosławski zajął się szerzej 
metodyką pomiarów temperatur wrzenia (ebuliometria) oraz ciśnienia par (tono-
metria)64. Później w jego pracowni Aleksander Zmaczyński badania tego rodzaju 
prowadził dla wody i benzenu w zakresie ciśnień 290-2250 mmHg (387-3000 
hPa)65. 

Rozwijana przez Świętosławskiego metoda ebuliometryczna była w jego pra-
cowni stosowana do różnego rodzaju oznaczeń. Za jej pomocą określano małe 
ilości zanieczyszczeń substancji, przede wszystkim wilgoci. W substancjach or-
ganicznych w stanie stałym wykrywano 0,003%, a w kwasie benzoesowym nawet 
0,001% wody66. To ostatnie oznaczanie wiązało się ze wspomnianą już przez nas 
propozycją Świętosławskiego, by kwas ten przyjąć jako wzorzec w pomiarach 
ciepła spalania różnych substancji. Określano również zanieczyszczenia kwasu 
bursztynowego, proponowanego jako wzorzec wtórny67, a także etanolu jako 
czynnika azeotropującego68. Świętosławski zastosował również do oznaczania 
zawartości wilgoci w cieczach metodę pomiaru gęstości Victora Meyera69. Potem 
w 1929 r. Edward BuraS w tej samej Pracowni oznaczał metodą ebuliometryczną 
lotność difenyloaminy rozpuszczonej w alkoholu70, a w 1938 r. Edward Józefowicz 
stosował tę metodę do badania układu kwas mrówkowy-woda71. 

Świętosławski ze swymi współpracownikami stosował też metody ebuliome-
tryczne do badania stałych równowagi chemicznej w układach zawierających 
wodę, alkohol etylowy, kwas octowy i ester etylowy tego kwasu72, a także do 
dokładnego wyznaczania stałej estryfikacji73. W jego Pracowni H. Wojciechowski 
stosował metodę ebuliometryczną do pomiarów adsorbcji74, a Tadeusz Bylewski 
określał przebieg izobar w układzie alkohol izobutylowy-woda75. Świętosławski 
z E. Ramotowskim badali też wpływ rozprężania pary na wydajność destylacji76. 
Aleksander Zmaczyński stosował ebuliometr Świętosławskiego do wykonywa-
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nych w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sèvres pod Paryżem badań nad 
zmianami temperatury wrzenia wody w funkcji ciśnienia77, a H. Wojciechowski 
stosował ten przyrząd w Waszyngtońskim National Bureau of Standards w pomia-
rach temperatury wrzenia i gęstości octanów alkoholi alifatycznych78, a także w 
badaniu zależności temperatury wrzenia mieszaniny dioksanu i wody od jej 
składu79. 

Metody ebulioskopowe stosowane też były w innych pracowniach polskich. 
W Zakładzie Chemii Nieorganicznej Politechniki Warszawskiej Grzegorz Pro-
meński metodą tą badał roztwory mieszanin chlorków alkalicznych i chlorków 
metali ziem rzadkich z chlorkami cynku, kadmu i rtęci80. Jabłczyński badał w 
Zakładzie Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Warszawskiego roztwory chlor-
ków, bromków i jodków81, a Mikołaj Łaźniewski w Zakładzie Chemii Fizycznej 
tego Uniwersytetu wyznaczał stałe ebulioskopowe alkoholu etylowego, benzenu 
i chloroformu82. W Instytucie Chemii Organicznej Poli techniki Lwowskiej Edward 
Sucharda zajmował się nowym ebuliometrem do oznaczania masy cząsteczkowej 
przy użyciu małych ilości substancji83. 

W Zakładzie Chemii Organicznej Politechniki Warszawskiej Tadeusz Jezier-
ski określał wartość stałej krioskopowej metenu84. 

Ebuliometria skierowała uwagę Świętosławskiego na problemy zeo- i azeotro-
pii. Zaczął się nimi zajmować w 1931 r. i stały się one potem, w czasie II Wojny 
Światowej, a także po jej zakończeniu, jednym z wiodących tematów jego badań. 
W 1932 r. opublikował przyczynki do poznania zespołów azeotropowych dwu-
składnikowych85, następnie ze współpracownikami - zespołów trójskładnikowych 
i heteroazeotropów86. Na tej podstawie starał się przeprowadzić systematyczny 
podział zjawisk zeo- i azeotropii87. Postanowił wówczas wykorzystać zjawisko 
azeotropii do otrzymywania czystych substancji88. Wiele uwagi poświęcił Święto-
sławski azeotropom alkoholu etylowego z wodą, także w układach trójskładniko-
wych, widział bowiem możliwość ich zastosowania do celów napędowych89. 

Równolegle ze Świętosławskim badania związane z azeotropią prowadził J. 
Rabcewicz-Ząbkowsfci w II Zakładzie Technologii Politechniki Warszawskiej. 
Ustalał on najwygodniejsze warunki rozdestylowywania ciekłych mieszanin 
dwskładnikowych90 i przez zmiany ciśnienia w układach azeotropowych otrzymy-
wał czyste substancje91. Ustalał też skład miesznin azeotropowych w zależności 
od temperatury92. Podobnie jak Świętosławski, klasyfikował mieszaniny azeotro-
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powe . 
W 1931 r. oprócz Świętosławskiego na zależność składu azeotropowego od 

temperatury wrzenia zwrócił również uwagę Bogdan Kamieński94, wówczas z 
Katedry Chemii Fizycznej Politechniki Lwowskiej. 

W Zakładzie Chemii Fizycznej Uniwersytetu Warszawskiego Centnerszwer 
wykonywał ze swymi współpracownikami serię badań nad obniżeniem tempera-
tury wrzenia układów trójskładnikowych zawierających substancje nielotne. Do-
tyczyły one wpływu chlorku potasu na roztwory wodne chlorku wapnia95 i azotanu 
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wapniowego oraz chlorku kobaltu na roztwór azotanu sodowego96. Centnerszwer 
wyprowadził też na drodze teoretycznej wniosek, że roztwory wieloskładnikowe 
o jednakowej temperaturze wrzenia muszą mieć jednakowe temperatury zamarza-
nia97. Ciepło rozpuszczania można w tym przypadku obliczyć z ciepła parowania 
wody i ciepła parowania roztworu. 

Pokłosiem zainteresowań Świętosławskiego zjawiskami termochemicznymi 
były też badania nad szybkością parowania cieczy. W 1919 wraz z A. Dorabialską 
opracował udoskonalony przyrząd do mierzenia ciepła parowania98, w którym 
została wyeliminowana możliwość skraplania się pary już przed kondensatorem. 
W późniejszych latach wraz z S. Bakowskim badał szybkość parowania cieczy z 
przegrzanej powierzchni platynowej99. Współpracujące ze Świętosławskim Hele-
na Błaszkowska-Zakrzewska i Zofia Błaszkowska rozwijały te badania w II 
Zakładzie Technologii Chemicznej Organicznej Politechniki Warszawskiej i w 
Pracowni Chemii Fizycznej Wojskowego Instytutu Przeciwgazowego100, oznacza-
jąc prężność pary małych ilości chloropikryny101. Świętosławski wraz z J. Salce-
wiczem przez dodanie szeregu deflegmatorów znacznie ulepszył przyrząd do 
badania warunków destylacji102. W Zakładzie Chemii Fizycznej Uniwersytetu 
Warszawskiego Centnerszwer wraz z C. Weharówną i Z. Majewską określali 
wpływ dyfuzji na szybkość parowania cieczy w strumieniu powietrza103. 

W związku z roztworami nieelektrolitów wspomnieć należy o pracy G. Ros-
nera na temat empirycznej poprawki do prawa Raoulta w zastosowaniu do roztwo-
rów stężonych104,105. 

Analiza termiczna układów wieloskładnikowych 
Najwcześniejsze badania w Polsce z zastosowaniem analizy termicznej opub-

likował w 1932 r. A. Pomaski106. Określał on punkty krzepnięcia mieszaniny 
stearyny technicznej i kalafonii. Największą jednak ilość analiz termicznych 
układów wieloskładnikowych wykonano w kierowanym przez K. Hrynakowskie-
go i Franciszka Adamanisa Zakładzie Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu w 
Poznaniu107. Dotyczyły one układów dwu-, trój- i czteroskładnikowych zawierają-
cych związki o znaczeniu farmaceutycznym. Do nitrozwiązków, sulfonalu, men-
tolu, uretanu, salolu, mocznika, fenacetyny, antypiryny, chininy, pyrokatechiny, 
rezorcyny i hydrochinonu dodawane były różne związki chemiczne108. Hrynako-
wski wykrył też istnienie związków molekularnych benzydyny i p-toluidyny z 
pewnymi fenolami i kwasami109 oraz zbadał warunki rozpadu takich związków110. 
Metodą analizy termicznej analizował aktywność grup karbonylowych a i ß 
diketo-a-ß-difenyloetanu w układach dwuskładnikowych1", zachowanie się pi-
rydyny i p-anizydyny w układach dwuskładnikowych wobec pewnych fenoli112 

oraz fenoli wobec niektórych amin"3. Metoda ta posłużyła mu również do wyzna-
czenia wartości ciepła właściwego w stanie ciekłym i stałym, ciepła topnienia 
substancji stałych i eutektoidów w dwu- i trójskładnikowych mieszaninach zawie-
rających - a - ß naftal, mocznik, acetamid, fenacetynę, antypirynę i sulfonal"4. 
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Badania zależnego od temperatury zachowania się czystych pikrynianów me-
tali, związków o znaczeniu terapeutycznym, prowadził T. Tucholski w Zakładzie 
Fizyki Wydziału Lekarskiego w Poznaniu115, a analizie termicznej związków 
wybuchowych wiele prac poświęcił Tadeusz Urbański, kierownik Zakładu Tech-
nologii Materiałów Wybuchowych Politechniki Warszawskiej. W skład tych 
mieszanin wchodziły estry kwasu azotowego, nitrogliceryna, azotany guanidyny 
i nitroguanidyny, a także azotany amonu, sodu, potasu i wapnia. Wraz z B. 
Kwiatkowskim Urbański badał rozpuszczalność trinitro-trimetyleno-triaminy"6. 

W Zakładzie Chemii Fizycznej Uniwersytetu Warszawskiego J. Ettinger śle-
dził temperatury topnienia mieszanin azotynu sodu i azotynu potasu117, zaś w 
Dziale Przemysłu Nieorganicznego Chemicznego Instytutu Badawczego Ludwik 
Wróblewski ze współpracownikami prowadził analityczne badania nad składnika-
mi mieszaniny chlorków glinu, sodu i potasu"8. 

Koloidy 

Koloidy były dość rozpowszechnionym tematem badań w pierwszych dziesię-
cioleciach X X w., toteż zajmowało się nimi w tym czasie kilka ośrodków w Polsce. 
Jeszcze w czasie I Wojny Światowej Antoni Gałecki, wówczas docent przy 
Katedrze Chemii Rolnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, badał koagulację hydro-
zoli złota"9 i wpływ światła na ich lepkość. Później w prowadzonym przez 
Gałeckiego Zakładzie Chemii Fizycznej Uniwersytetu Poznańskiego Romuald 
Spychalski starał się metodą rentgenowską ustalić strukturę miceli mydeł120. 

Wiele uwagi poświęcił koloidom Kazimierz Jabłczyński, kierownik Katedry 
Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Badania te, rozpoczęte już 
w czasie I Wojny Światowej, wynikły z jego wcześniejszych zainteresowań 
kinetyką układów heterogenicznych, toteż wpierw zajął się kinetyką powstawania 
koloidalnego chlorku srebra121, chromianu ołowiu, kwasu krzemowego oraz związ-
ków zawierających jony trój- i czterowartościowe122. Według jego teorii szybkość 
powstawania koloidu zależeć miała od wielkości zarodników krystalizacyjnych i 
związanej z nią prężności pary nad ich zakrzywioną powierzchnią123. Szybkość 
dyfuzji substancji od zarodków mniejszych ku większym decydowała o szybkości 
tworzenia się koloidu. Jabłczyński badał wpływ różnych czynników, np. tempera-
tury, czy też dodawania chlorku potasu, na koagulację rozpuszczonego chlorku, 
bromku lub azotanu srebra m , a także wpływ rozcieńczenia na koloidalny wodo-
rotlenek żelazawy125. W późniejszych latach zajmował się bardziej szczegółowo 
szybkością koagulacji koloidów pierwszego i drugiego rzędu126, szybkością strą-
cania koloidów przez żele w obecności peptyzatora127, a także wpływem tempe-
ratury128 i mieszania129 na szybkość koagulacji. Dla określenia zmian zmętnienia 
ośrodka z upływem czasu posługiwał się Jabłczyński metodą spektrometryczną130. 

W kierowanej przez Jabłczyńskiego Katedrze Julian Lisiecki zajmował się 
kinetyką peptyzacji hydrozoli tlenków chromawego i żelazawego. Stwierdził przy 
tym, że dodatek wodorotlenku sodowego i kwasu solnego wywołuje reakcję 
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autokatalityczną131. W tej samej pracowni Wł. Białek wykazał, że koagulacja 
koloidalnego siarczku kadmu, określana przez stopień zmętnienia, przebiega zgod-
nie z równaniem kinetycznym drugiego rzędu132. W omawianych latach Jabłczyń-
ski wraz ze współpracownikami badał też kinetykę koagulacji koloidalnego 
złota133, wpływ nieelektrolitów (zwłaszcza rtęciowych) na szybkość koagulacji 
wodorotlenku żelazawego134, siarczku antymonawego i arsenawego135 oraz wypro-
wadził dokładniejsze równania kinetyczne procesu koagulacji136. Tematem badań 
w kierowanej przez niego Katedrze były też problemy odmładzania i starzenia się 
koloidów137, a także przesuwania się równowagi w koloidalnym wodorotlenku 
żelaza skutkiem wyżarzania138. 

Innym zagadnieniem związanym z koloidami, które przykuwało uwagę Jabł-
czyńskiego, były wykryte w 1896 r. pierścienie Lieseganga. Wbrew poglądom 
Ostwalda Jabłczyński uważał, że szybkość powstawania tych pierścieni zależy od 
szybkości dyfuzji tworzącego je azotanu srebra do podłoża - chromianu potasu139. 

W Katedrze Chemii Fizycznej Uniwersytetu Stefana Batorego problemami 
koloidów zajmował się w latach trzydziestych Antoni Basiński, po stażu u G. 
Wiegnera w Zurychu. Badał on zmiany potencjału elektrokinetycznego haloidków 
srebra zachodzące wskutek rozcieńczania140, głównie zaś analizował trwałość 
ujemnego koloidu jodku srebra wobec dodawanej soli141. Tematem tym zajmował 
się również w trakcie pobytu w uniwersytecie w Utrechcie, przerwanego zbliżaj ącą 
się wojną142. 

Katedrze Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Poznańskiego, kierowanej 
przez Alfonsa Krausego, także nieobce były tematy związane z koloidami. Wraz 
z K. Kapitańczykiem Krause zajmował się koloidalnymi cząstkami powietrza143, 
analizował strukturę orto-wodorotlenku żelazawego, starając się rozstrzygnąć, czy 
ma ona postać krystaliczną czy bezpostaciową144. 

Tematem prac Pracowni Chemii Koloidów Towarzystwa Naukowego Warsza-
wskiego i Pracowni Chemii Fizycznej Wolnej Wszechnicy Polskiej kierowanej 
przez Hilarego Lachsa były roztwory koloidalne węgla. Pracownicy tych instytucji 
opracowali metody jego otrzymywania i właściwości145, a zwłaszcza kataforezę146, 
oraz wpływ nieelektrolitów na koagulację tego zolu drogą elektrolityczną147. 

W Katedrze Chemii Fizycznej Uniwersytetu Warszawskiego J. Szper i S. 
Uzdanowska za pomocą komórki fotoelektrycznej śledzili kinetykę koagulacji 
kwasu krzemowego i albuminy148. Doszli oni do wniosku, że opisujące to zjawisko 
równianie kinetyczne świadczy, iż jest to proces auto katalityczny. 

W Politechnice Lwowskiej Ignacy Mościcki wraz z Kazimierzem Klingiem 
opracowali metodę rozdzielania emulsji olejowych, występujących w ropie nafto-
wej, wykorzystując zmniejszenie napięcia powierzchniowego mieszaniny149. Ta-
deusz Kuczyński, następca Mościckiego, kontynuował prace nad naturalnymi 
emulsjami występującymi w ropie Zagłębia Borysławsko-Tuchanowieckiego150, 
przedtem jednak badał wpływ wstrząsów drgań oraz szybko zmiennego pola 
elektrycznego na koagulację151. 
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W Zakładzie Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Poznańskiego W. Nowat-
ke wyznaczał stałe dyfuzji chlorków metali alkalicznych i badał warunki ich 
dializy152. 

W Instytucie Fizyki Uniwersytetu w Wilnie A. Cukierman badał zjawiska 
elektrokinetyczne zachodzące w ciekłym dwutlenku węgla. Przepuszczał ciekły 
C02 przez kapilary i określał wartość pojawiającej sie siły elektromotorycznej oraz 
warunki elektroosmozy153. 

A. Sławiński przedstawił Wydziałowi Lekarskiemu PAU pomiary koloidalnej 
zawiesiny osocza krwi, traktując erytrocyty jako osmometry154. 

Zagadnienia adsorpcji były rzadko poruszane przez polskich badaczy w oma-
wianym okresie. Emeryk Kroch opublikował wraz z Georgiem Weissenbergiem 
w 1925 r. przeglądowy artykuł nt. adsorpcji selektywnej i jej zastosowań techni-
cznych155. W tym samym czasie Tadeusz Kuczyński zajmował się obszerniej 
zagadnieniem adsorpcji156, ekstrakcją ciał zaadsorbowanych157, a także wyprowa-
dził równianie izotermy adsorpcji, w którym ilość cząsteczek zaadsorbowanych 
uzależniona jest od stężenia i rozpuszczalności adsorbowanej substancji158. 

W tym samym czasie nad wchłanianiem soli potasowych przez układ korze-
niowy roślin z punktu widzenia przemian jonowych i zjawisk adsorpcyjnych 
zastanawiał się K. Lemańczyk159. Nieco później Adam Skąpski z Zakładu Chemii 
Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadził badania nad adsorpcjąbuforów 
octanowych na Carbo Medicinalis E. Mercka, podkreślając rolę niezdysocjowanej 
części buforu na przebieg procesu160 i uogólnił te rozważania na adsorpcję słabego 
elektrolitu na węglu zwierzęcym161. Należy też wspomnieć o pracy H. Lachsa i Z. 
Parnasowej z 1932 r. o adsorpcji barwników na diamencie, węglu i sztucznym 
jedwabiu162. 

Kataliza, kinetyka, równowagi chemiczne 
Najwybitniejszym fizykochemikiem polskim, który wniósł wkład w rozwój 

kinetyki chemicznej, był Jan Zawidzki. W czasie trwania I Wojny Światowej 
prowadził on w Uniwersytecie Jagiellońskim badania procesów autokatalitycz-
nych. Wraz z Wilhelmem Staronką i J. Zaykowskim sprawdzał doświadczalnie 
wnioski z opracowanej przez siebie kinetyczno-molekularnej teorii kinetyki, na 
przykładach szybkości izomeryzacji fosforanu trietylowego i zmydlania metylo-
siarczanu potasowego163. Również w późniejszych latach Zawidzki rozwijał teorię 
molekularno-kinetycznąautokatalizy164, szczególnie w odniesieniu do autokatali-
zy złożonej165. Następnie zajął się kinetyką rozkładu tlenku chloru166, nitrowania 
fenolu167, hydrolizy kwasu acetylocytrynowego168 i kwasu alfa bromopropionowe-
go169, a także zmydlania cyjanków potasowych w roztworach wodnych170. 

Po śmierci Jana Zawidzkiego jego syn Jan Gustaw Zawidzki wraz z Wojcie-
chem Świętosławskim analizowali przypadki zastosowania kinetycznych równań 
zredukowanych171. 
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Oprócz J. Zawidzkiego w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Politechniki War-
szawskiej kinetyką zajmował się pracujący tam początkowo Edward Józefowicz. 
Badał on pod tym kątem widzenia reakcje utlenienia bromem kwasu mrówkowego 
i szczawiowego172, a także wpływ soli obojętnych na szybkość reakcji odwracalnej 
między kwasem arsenawym i jodem i na stan równowagi tej reakcji173. Józefowicz 
stwierdził, że dodanie soli obojętnej zmienia wyraźnie szybkość reakcji odwrotnej, 
powoduje więc przesunięcie stanu równowagi. 

W Uniwersytecie Poznańskim Antoni Gałecki badał katalityczne działanie 
hydrozoli złota na rozkład wody utlenionej174 oraz kinetykę strącania cynkiem 
miedzi z roztworów jej soli175. 

Zagadnieniem odwracalności reakcji i równowagi chemicznej zajmował się w 
Zakładzie Technologii Nieorganicznej Politechniki Warszawskiej Józef Zawadz-
ki. Rozpatrywał kinetykę rozkładu tlenku azotu wobec platyny oraz żelaza176, a 
także kinetykę reakcji zachodzącej między tlenkiem wapnia i dwutlenkiem siarki 
lub siarką177. Kontynuował te badania w tym samym Zakładzie Stanisław Bretsz-
najder wykrywając nieprawidłowości w zachowaniu się układów tlenku wapnia z 
dwutlenkiem siarki i dwutlenkiem węgla178 oraz analizując czynniki wpływające 
nazmianę szybkości reakcji tlenku wapnia i tlenku kobaltu z dwutlenkiem węgla179. 

Kinetyką reakcji katalitycznych zajmował się pod koniec lat trzydziestych w 
Zakładzie Chemii Fizycznej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Edward 
Bekier. Badał działanie jonów srebra na szybkość utleniania soli manganawych 
nadsiarczanami i acetonu siarczanami180. Właściwie Bekier rozpoczął te badania 
od ustalenia wpływu soli na reakcję wypierania chloru z kwasu chlorooctowego 
przez jon tiosiarczanowy181, co potem kontynuował Filipczyk, badając wypieranie 
przez te jony bromu z kwasu bromooctowego182. 

Obszerne badania nad kinetyką reakcji nadmanganianu potasu z wodą utlenio-
ną w roztworach kwaśnych prowadził Władysław Limanowski w Zakładzie Che-
mii Ogólnej krakowskiej Akademii Górniczej183. Stosował metodę kolory-
metryczną i stwierdził, że nadmanganian jest redukowany zarówno przez nadtle-
nek wodoru, jak i przez powstający jon manganawy, a więc że jest to reakcja 
autokatalityczna. Limanowski badał też katalityczny rozkład wody utlenionej 
jonami żelazawymi184. W tym samym Zakładzie Wilhelm Staronka wcześniej już 
zajmował się przyczynkami do kinetyki chemicznej185, a w 1939 r. wraz z Lucja-
nem Czerskim badał kinetykę powstawania produktów pośrednich i końcowych 
w trakcie utleniania metenu186. 

Na wpływ światła na szybkość bromowania związków organicznych zwrócił 
uwagę Ludwik Bruner w Zakładzie Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po jego 
śmierci badania te kontynuował w tym samym Zakładzie Jan Kozak przedkładając 
Akademii Umiejętności komunikaty o ujemnym wpływie tlenu na przebieg wy-
wołanej światłem reakcji bromowania dwuchloroetylu187, o fotokinetyce bromo-
wania dwuchloroacetylenu, fenolu, naftalenu i alkilowych pochodnych 
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naftalenu188. Kozak wykazał, że reakcja bromowania naftalenu przebiega zgodnie 
z równaniem kinetycznym reakcji pierwszego rzędu. 

Zagadnieniami kinetyki chemicznej zajmował się również Kazimierz Jabł-
czyński w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Badał 
autokatalityczny rozpad kwasu siarkowego i tiosiarkowego189. Stwierdził również 
hamujące działanie cyjanku potasu i innych związków na szybkość reagowania 
cynku w układach niejednorodnych190. W 1937 r. na podstawie obserwacji zaniku 
świecenia fosforu białego wyprowadził wzór na szybkość tego zaniku191. 

Kilka prac związanych z kinetyką krystalizacji wykonał G. Birstein w swoim 
prywatnym laboratorium. W pierwszej z nich Birstein wykazał, że szybkość 
krystalizacji arszeniku z jego przesyconych roztworów odbywa się zgodnie z 
reakcją czwartego rzędu192. Na podstawie tych badań oraz wyznaczonej izotermy 
adsorpcji starał się określić molekularny stan arszeniku w warstwie zaadsorbowa-
nej w wyniku krystalizacji193. 

Zagadnieniem równowagi procesu estryfikacji alkoholu etylowego kwasem 
octowym zajął się wpierw S. Poznański w Zakładzie Chemii Fizycznej Politech-
niki Warszawskiej194, a kilka lat później kontynuował je J. Salcewicz w analogicz-
nym Zakładzie Uniwersytetu Warszawskiego195. Równowaga pomiędzy izome-
rami kwasu äkoni to wego występującymi w roztworach wodnych o różnej tempe-
raturze i stężeniu była przedmiotem badań Romana Małachowskiego196. 

Kinetyka rozpuszczania ciał stałych w cieczach 
Problem kinetyki rozpuszczania ciał stałych w kwasach ma długą tradycję 

wśród badaczy polskich. W 1876 r. zajmował się nim Jerzy Józef Boguski, który 
wyprowadził równanie opisujące kinetykę tego procesu197. Do tego równania 
nawiązuje większość badaczy polskich, którzy zajmowali się kinetyką rozpusz-
czania. W Katedrze Chemii Fizycznej Uniwersytetu w Wilnie badania takie podjął 
w 1926 r. E. Bekier, oznaczając szybkość rozpuszczania się cynku i magnezu w 
wodnych roztworach soli, np. w chlorku amonu198, a także analizował wpływ 
sposobu mieszania199. Kontynuował te badania współpracownik Bekiera A. Basiń-
ski, rozpuszczając w wodnym roztworze bromu miedź, cynk, nikiel, cynęi kadm200, 
a także miedź w roztworze soli miedziowych201. Basiński rozwinął też adsorpcyjną 
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teorię rozpuszczania . 
W Zakładzie Chemii Fizycznej Uniwersytetu Warszawskiego Centnerszwer 

kontynuował rozpoczęte jeszcze w Rydze badania nad rozpuszczaniem metali203. 
Ze swymi warszawskimi współpracownikami wyznaczał szybkości rozpuszczania 
glinu w roztworach alkalicznych np. wodorotlenku sodu, stwierdzając, że proces 
ten nadaje się do oznaczania stężeń jonów OH'204. 

Tym samym zagadnieniem rozpuszczania glinu zajmował się też Wieńczysław 
Kuczyński, początkowo w Zakładzie Fizyki Uniwersytetu Poznańskiego205, potem 
w Zakładzie Przeciwgazowym w Zegrzu rozszerzył te badania na inne metale i 
stopy techniczne, a jako rozpuszczalnik stosował roztwory chlorku cynkowego206. 
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Natomiast w pracowni Centnerszwera Witali Heller badał szybkość rozpusz-
czania się glinu w wodnych roztworach soli żelazowych207. Przedtem, podobnie 
jak inni, analizował wpływ temperatury i szybkości mieszania na stopień rozpu-
szczania208. Podobne tematy podejmowali Centnerszwer i Lewi na przykładzie 
rozpuszczania czystego talu w kwasie azotowym209 i doszli do wniosku, że w tym 
przypadku decydujące znaczenie ma szybkość zachodzącej reakcji chemicznej, a 
nie szybkość dyfuzji substratów i produktów. Centnerszwer i Heller w publikacji 
zbiorczej210 omówili ogólną teorię rozpuszczania, a następnie zbadali rozpuszcza-
nie się miedzi w kwasie azotowym211. 

Z podobnymi problemami spotykamy się również w tematyce Zakładu Chemii 
Nieorganicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Już w 1925 r. A. Kleinówna anali-
zowała wpływ szybkości mieszania na szybkość rozpuszczania212 i z Z. Hermano-
wiczem badała rozpuszczanie się glinu w kwasach i ługach213. W 1929 r. 
Jabłczyński z Wąjchselfiszem zajmowali się kinetyką rozpuszczania kadmu w 
kwasie solnym214, a w 1932 r. z J. Gutmanem potwierdził równanie Boguskiego 
na przykładzie łatwo rozpuszczalnych soli, stosując metodę spektrofotometryczną 
do określania stężenia soli215. Jabłczyński z A. Walczukiem badali wpływ alkoholu, 
czterochlorku węgla oraz wody na szybkość rozpuszczania ciał w roztworach 
niewodnych216. 

W Zakładzie Chemii Fizycznej Politechniki Warszawskiej Edward Józefowicz 
zajmował się rozpuszczaniem tlenku arsenawego w roztworach haloidków pota-
sowców i wapniowców217. Badał też rozpuszczalność octanu baru w mieszaninach 
etanolu i wody218. 

E. Turska z Zakładu Chemii Fizycznej Politechniki Lwowskiej przedstawiła 
wyniki badań rozpuszczania żelaza w kwasie solnym219. 

Znaczną serię prac nad rozpuszczalnością ciał stałych wykonał Wawrzyniec 
Jacek, początkowo w I Zakładzie Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
potem w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Politechniki Warszawskiej, przede 
wszystkim jednak w Pracowni Chemicznej Instytutu Geologicznego w Warsza-
wie. Jedna seria jego badań dotyczyła rozpuszczalności ciał stałych w niskich 
temperaturach, przy czym jako rozpuszczalniki sotosował chloroform, eter etylo-
wy, dwusiarczek węgla lub acetamid, zaś substancjami rozpuszczanymi były 
siarka lub jodek potasu220. Następnie zajął się kinetyką rozpuszczania w wodzie i 
kwasach: solnym, bromowodorowym, nadchlorowym i azotowym - ciał rozdrob-
nionych, takich jak marmur, alabaster, żelazicyjanek, dwuchromian i siarczyn 
potasu, ałuny, kwas winowy, cukier221. Na podstawie tych obbserwacji wyprowa-
dził ogólne równanie, które uwzględniało różne stopnie rozdrobnienia i kształty 
ropuszczanych odłamków. Sprawdził je dodatkowo na przykładzie łatwo rozpu-
szczającego się w wodzie sylwinu (chlorku potasu)222. Wspomnieć też należy o 
jego badaniach nad szybkością tworzenia się bezpostaciowej siarki223. 
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W Zakładzie Chemii Ogólnej Uniwersytetu Poznańskiego S. Glixelli i A. 
Przyszczypkowski zajmowali się rozpuszczaniem kwasu antymonowego w wo-
dzie224. 

Problemy rozpuszczalności interesowały szczególnie badaczy pracujących w 
zakładach o nastawieniu technologicznym. Wybitny technolog cukrownictwa -
Kazimierz Smoleński w Zakładzie Technologii Węglowodanów Politechniki War-
szawskiej zajmował się rozpuszczalnością wapna w wodzie i roztworach sacharo-
zy225. W Zakładzie Technologii Organicznej II tej samej uczelni Halina 
Błaszkowska-Zakrzewska śledziła rozpuszczalność siarczku ß-ß'-dwuchloroety-
lowego w nafcie226, a Tadeusz Urbański i B. Kwiatkowski rozpuszczalność trini-
trotri mety leno tri ami ny*27. 

W Katedrze Technologii Chemicznej i Elektrochemii Technicznej Politechniki 
Lwowskiej Tadeusz Kuczyński badał rozpuszczalność gazów w cieczach228, zaś w 
Laboratorium Technologii Przemysłu Solnego tej uczelni Donat Längauer anali-
zował rozpuszczalności pięcioskładnikowych układów soli morskich229. 

W Krakowie Julian Kamecki stwierdził, że preparaty tlenku cynku o różnym 
pochodzeniu rozpuszczają się w kwasach z różną szybkością230. 

Dysocjacja i synteza termiczna 

Dysocjacja termiczna, tzn. rozpad związków pod wpływem podwyższonej 
temperatury, zwłaszcza takich, z których w wyniku rozpadu wydzielały się gazy, 
była jednym z głównych tematów badań Mieczysława Centnerszwera na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Do badań tych stosowany był skonstruowany jeszcze w 
Rydze przyrząd do pomiaru ciśnień gazów w trakcie reakcji. Mieczysław Blument-
hal zajmował się rozkładem tlenków i nadtlenków potasowców231, a także badał 
kinetykę rozkładu nadtlenków wapniowców232 i węglanu cerawego233. Centnersz-
wer zaś opracowywał dysocjację azotanów litu, strontu i wapniowców234, a także 
azotynów tych metali235. Obaj ci badacze starali się na podstawie otrzymanych 
wyników sformułować jakieś ogólniejsze prawidłowości236. Centnerszwer i St. 
Kowalski do wyznaczania prędkości par produktów dysocjacji soli amonowych w 
obecności innych jonów zastosowali tensometr Centnerszwera i Krustinsona237. 

Wysoka temperatura łuku elektrycznego sprzyja syntezie nowych związków, 
które nie ulegną rozpadowi, jeśli szybko opuszczą obszar reakcji. Zjawisko to 
wykorzystał w pierwszych latach bieżącego wieku Ignacy Mościcki do syntezy 
tlenków azotu z zawartych w powietrzu składników. W Zakładzie Fizyki Doświad-
czalnej Politechniki Lwowskiej Czesław Raczyński w odbywającym się w atmo-
sferze azotu wyładowaniu elektrycznym pomiędzy elektrodami rtęciowymi 
otrzymał azotek rtęci, a szybkość tej reakcji określał na podstawie zmian ciśnienia 
azotu238. K. Masłowski i H. Regulski otrzymali w analogiczny sposób azotek 
cynku239. 
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Promieniotwórczość 
Pierwszą na ziemiach polskich pracownię poświęconą badaniom zjawisk pro-

mieniotwórczości zaczął organizować w 1906 r. we Lwowie, w Szkole Politech-
nicznej, Tadeusz Godlewski, po pobycie u Svante Arrheniusa i Ernesta Ruther-
forda. Dopiero w 1912 r. zdołał opublikować wyniki badań nad elektrolizą roz-
tworów substancji promieniotwórczych, zniekształcone jednak przez zanieczysz-
czeniabadanych substancji. Wojnai śmierć Godlewskiego w 1921 r. spowodowały 
likwidację tej pracowni240. 

Promieniotwórczość była głównym tematem realizowanym w Pracowni Ra-
diologicznej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. H. Herszfinkel badał 
zachowanie się osadu promieniotwórczego w trakcie usuwania emanacji radowej 
z wody241, oddzielał uran-X (U234) od uranu (U238)242, zastanawiał się nad możliwo-
ścią pozytronowej przemiany Ra-C (Ra214)243 i próbował zastosować metodę foto-
graficzną do badania adsorpcji osadów promieniotwórczych244. Wykazał przy tym, 
że zanieczyszczenia obecne w roztworze przekazują swoje wzbudzenie moleku-
łom wody, nigdy zaś molekułom organicznego rozpuszczalnika245. 

W „Rocznikach Chemii" znajdujemy też prace z dziedziny promieniotwór-
czości wykonane przez polskich badaczy we Francji. S.Grabianka w Laboratorium 
Instytutu Hydrologii i Klimatologii Collège de France bada promieniotwórczość 
skał246. Ignacy Złotowski w kierowanym przez Fryderyka Joliot-Curie Zakładzie 
Chemii Jądra Atomowego tej samej instytucji bombardował bor cząstkami alfa i 
mierzył emisję deutonów247. 

Badania elektrochemiczne 

Problemami elektrochemicznymi zajmowano się w okresie 1919-1939 w 
wielu laboratoriach polskich. Dotyczyły one różnych zagadnień, które omówimy 
po kolei. 

Pierwsze doniesienie dotyczące elektrolizy przedstawił w 1926 r. Polskiej 
Akademii Umiejętności Bogdan Szyszkowski. Starał się dostosować prawo De-
bye'a ffiickela do roztworów silnych elektrolitów248. W pracowni Centnerszwera 
zajmowano się elektrolizą stopionych azotynów i cyjanków potasowców i meta-
fosforanu sodu249. Innym tematem była elektroliza soli w bezwodnej glicerynie250. 

Ludwik Wasilewski i A. Weber zajmowali się w Pracowni Elektrochemii 
Technicznej Politechniki Warszawskiej wpływem soli aluminiowych na elektro-
lizę wodnych roztworów siarczanu cynku251. Teoretyczne i doświadczalne studia 
nad zastosowaniem elektrolizy do otrzymania ciężkiej wody przedstawił w 1934 
r. Bogdan Kamieński252. 

Duża liczba polskich publikacji dotyczy przewodnictwa elektrycznego 
związków i roztworów. Największa ich ilość pochodziła z Zakładu Chemii Nie-
organicznej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W 1926 r. M. Hłasko i E. 
Michalski badali przewodnictwo i masę molową kwasów chlorowodorowych 
rozpuszczonych w suchym i wilgotnym nitrobenzenie253. Do tego tematu powrócą 
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kilka lat później, zajmując się przewodnictwem tych związków w bezwodnych 
kwasach octowym i propionowym254. Inna ich publikacja dotyczyła przewodnic-
twa wodorotlenków i alkoholanów potasowców w alkoholach metylowym, etylo-
wym, n-propylowym, izobutylowym i izoamylowym255. Wartości przewodnictwa 
rozpuszczoynych w wodzie wodorotlenków srebra, talu, magnezu, cynku, kadmu 
i rtęci okazały się wyższe niż ogólnie przyjmowano. Na podstawie pomiarów 
badacze określali ruchliwości jonów metali256, a zmierzone przez nich przewod-
nictwo elektrolityczne kwasu octowego i niektórych kwasów nieorganicznych 
było podstawą obliczenia ruchliwości jonów wodorowych257, bramkowych i jod-
kowych258. Mierzono też przewodnictwo chlorowodorków aniliny rozpuszczonych 
w anilinie259. Zajmowano się wpływem rozcieńczania na przewodnictwo mocnych 
elektrolitów, a także bardzo rozcieńczonych elektrolitów słabych. Stwierdzono w 
tym przypadku sotsowalność wzoru Kohlrauscha dla roztworów o normalności 
10"7 26°. Starając się znaleźć różnice wartości przewodnictwa silnych elektrolitów 
w tych samych rozpuszczalnikach261, Hłasko stwierdził, że przewodnictwo jest tym 
większe, im niższa jest przenikalność elektryczna roztworu262. Dla powiększenia 
dokładności badań Michalski skonstruował aparaturę zabezpieczającą badany 
roztwór przed zanieczyszczeniami i zwrócił uwagę na metody oczyszczania roz-
czynników263. 

Zagadnieniami ruchliwości jonów na podstawie pomiaru współczynników 
dyfuzji takich elektrolitów, jak potasowe żelazo- i żelazicyjanki, dwuchromiany, 
molibdeniany, ośmiocyjanki, nadreniany i chlorki sodu, potasu i magnezu, zajmo-
wał się Stanisław Pleśniewicz w Zakładzie Chemii Fizycznej Politechniki War-
szawskiej264. 

W Zakładzie Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Warszawskiego badano 
przewodnictwo i równowagę roztworów elektrolitów, a także wpływ trzeciego 
składnika na przewodnictwo, np. wpływ siarkowodoru na przewodnictwo kwasu 
solnego i fosforowego, czy mocznika i mannitu na przewodnictwo roztworów 
chlorku potasu265. • 

W Zakładzie Chemii Fizycznej tej uczelni J. Szper i Z. Gajewski mierzyli 
przewodnictwo glicerynowych roztworów chlorków wapnia, strontu i baru266. 
Natomiast w I Zakładzie Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego E. Kurzyniec 
badał zmianę oporu elektrycznego stopów cyny w niskich temperaturach267. 

W I Zakładzie Fizycznym Politechniki Lwowskiej pod kierunkiem Zygmunta 
Klemensiewicza stosowano jako rozpuszczalnik stopiony chlorek antymonu, a 
rozpuszczanymi elektrolitami były: chlorowodór, bromowodór, woda i tlenochlo-
rek antymonu268. 

Przewodnictwo elektryczne par chlorków potasowców w płomieniu chlo-
rowcowodorowym było przedmiotem badań Stanisława Kalandryka z Zakładu 
Fizyki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego269. 
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Dysocjacja elektrolityczna 
Kazimierz Jabłczyński zajmował się przez wiele lat zagadnieniami dysocjacji 

elektrolitów mocnych i stanami równowagi między współistniejącymi jonami w 
przypadku azotanjodków w układach dwu- i trójskładnikowych270. Do tych badań 
obok metod elektrochemicznych stosował metody krioskopowe271. Z omawianych 
poprzednio pomiarów przewodnictwa Hłasko wnioskował o dysocjacji elektroli-
tów. Już w 1921 r. badał dysocjację selenowodoru w jego wodnych roztworach272, 
a w latach późniejszych - dysocjację chloro-bromo- i jodowodoru oraz kwasu 
trójjodowodorowego rozpuszczonych w bezwodnym alkoholu metylowym273. 

Walenty Dominik w Zakładzie Chemii Nieorganicznej SGGW w Warszawie 
analizując dysocjację tlenku azotu badał warunki jego elektrochemicznego wytwa-
rzania274. 

Jedną z metod badania struktury roztworów elektrolitów było mierzenie ich 
przenikalności elektrycznej (zwanej dawniej powszechnie stałą dielektryczną). W 
Zakładzie Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Poznańskiego Hrynakowski 
badał jej wartość dla ciekłych dielektryków275. Z inicjatywy Konstantego Zakrze-
wskiego Mieczysław Jeżewski, kierownik I Katedry Fizyki Akademii Górniczej 
w Krakowie, prowadził serię pomiarów tej wielkości, stwierdzając, że jej wartość 
rośnie ze wzrostem stężenia wielu silnych elektrolitów i że zmiany jej wartości 
pod wpływem temperatury są zgodne z teorią Debeya-Falkenhagena276. 

Seria pomiarów przenikalności elektrycznej ciekłego eteru etylowego, dwu-
siarczku węgla i nitrobenzenu, wykonana pod przewodnictwem Mieczysława 
Wolfkego z I Zakładu Fizyki Politechniki Warszawskiej, miała na celi ustalenie 
struktury i asocjacji tych związków w stanie ciekłym. Krzywa zależności tej 
wielkości od temperatury wykazuje istotne punkty charakterystyczne, które -
wedle tych badaczy - dowodzą, że ciecze te występują w dwu stanach, a tempe-
ratury punktów charakterystycznych sątemperaturami przemian fazowych drugie-
go rodzaju (bez zmiany stanu skupienia)277. Za poparcie tego wniosku uważali oni 
obserwację, że dla tychże cieczy w tych samych temperaturach występują punkty 
charakterystyczne na krzywych zależności gęstości od temperatury278. 

St. Rosenthal w 1928 r. na podstawie pomiarów przenikalności elektrycznej 
przechłodzonej ciekłej siarki i jej roztworów doszedł do wniosku, że ciekła siarka 
jest cieczą niedipolową, a zatem można do niej stosować wzór Clausiusa-Mosso-
tiego279. A. Jagielski w komunikacie przedstawionym na posiedzeniu PAU w 1936 
r. donosił, że jego badania polaryzacji dielektrycznej ciekłych chloronitrobenze-
nów w zakresie od temperatury topnienia do 100°C potwierdzają, iż teorii Debye' a 
nie można stosować do cieczy dipolowych280. 

W pracowni fizycznej gimnazjum im. Sułkowskich w Rydzynie Arkadiusz 
Piekara rozpoczął w 1928 r. pomiary przenikliwości elektrycznej emulsji wodnych 
i alkoholowych rtęci w zależności od stężenia i stopnia rozdrobnienia. Otrzymane 
wyniki porównywał z wartościami obliczonymi z wzorów Lorentza-Lorenza i 
Clausiusa-Mossotiego281. Później ze zmierzonych wartości przenikliwości elektry-
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cznej roztworów benzenu, dwusiarczku węgla, heksanu i nitrobenzenu obliczał ich 
momenty dipolowe, a ze zmian ich wartości pod wpływem zmiany stężenia i 
temperatury wnioskował o „stanie sprzężenia cząsteczek w cieczach", czyli o 
występujących w nich oddziaływaniach międzymolekularnych282. Piekara prowa-
dził też teoretyczne rozważania nad wpływem pola magnetycznego na przenikal-
ność elektryczną substancji diamagnetycznych w stanie cieczy i gazu283. 

Właściwościami elektrycznymi, ściślej efektem Kerra w mieszaninach nitro-
benzenu i heksanu, zajmował się również L. Kozłowski284. 

Również w Instytucie Fizyki Eksperymentalnej Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie, kierowanym przez Stanisława Lorię, Marian Puchalik mierzył mo-
menty dipolowe 1,4- i 1,2-dihydronaftalenu i wysnuwał stąd wnioski o symetrii 
tych izomerów285. 

Elektrody i ogniwa 

Elektrody i ogniwa były tematem kilku publikacji. W 1927 r. Bogdan Szysz-
kowski rozwinął termodynamiczną teorię ogniw odwracalnych286. W Zakładzie 
Chemii Fizycznej Uniwersytetu Warszawskiego Kazimierz Gumiński rozważał 
układ elektroda doskonała-roztwór rozcieńczony i wyprowadził na podstawach 
termodynamiki równanie analogiczne do równania Nernsta, do którego uczony 
niemiecki doszedł w oparciu o teorie kinetyki chemicznej287. Nieco później Gu-
miński badał świecenie anod zaporowych glinu288. 

W Zakładzie Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Warszawskiego J. Lisiecki 
badał w 1926 r. zatruwanie elektrody wodorowej związkami chloru i bromu289. 
Dziesięć lat później w tym samym Zakładzie Hanna Jabłczyńska-Jędrzejewska 
wróciła do tego tematu zajmując się zatruwaniem tej elektrody przez siarkowo-
dór290. 

Wspomnieć też należy o wykonywanych przez Romualda Spychalskiego w 
Zakładzie Chemii Fizycznej Uniwersytetu w Poznaniu badaniach nad zastosowa-
niem elektrody antymonowej do oznaczania pH291. W tym samym roku F. Gros-
smanz Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie zaprojektował 
elektrodę jodobenzenową i omówił jej przydatność do oznaczania stężenia jonów 
wodorowych i wodorotlenowych292. W późniejszych latach W. Hermanowicz z 
Zakładu Chemii Fizjologicznej tego Uniwersytetu opracował strzykawkową ele-
ktrodę wodorową293. 

W Uniwersytecie Poznańskim T. Tucholski z Zakładu Fizyki Wydziału Lekar-
skiego za pomocą ogniw termoelektrycznych określał temperatury odwadniania 
oraz wybuchu niektórych pikrynianów metali294, a kierownik Zakładu Chemii 
Fizycznej A. Gałecki badał, jaki wpływ ma żelatyna na zjawiska zachodzące w 
układach cynk-roztwór siarczanu cynku lub miedzi295. W Zakładzie Chemii Fizjo-
logicznej Uniwersytetu Warszawskiego W. Giedroycia interesował wpływ ele-
ktrolitów na zmianę wartości pH żelatyny296. 
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Zjawiska na granicy faz 
Potencjały elektryczne, napięcie powierzchniowe, polarografia 

Bogdan Kamieński po objęciu kierownictwa Zakładu Chemii Fizycznej i 
Elektrochemii Uniwersytetu w Krakowie skupi! swą uwagę na zagadnieniu fizy-
kochemii powierzchni, a szczególnie na potencjałach elektrycznych powstających 
bądź na granicy roztwór/powietrze, bądź pomiędzy dwiema fazami ciekłymi. 
Uzupełniał te studia pomiarami napięcia powierzchniowego na granicach tych 
faz297. Opracował też metody pomiaru potencjałów elektrycznych i oceniał, jaki 
wpływ na nie i na napięcie powierzchniowe ma wielkość, symeuia i stężenie 
rozpuszczonych jonów wodorowych298. Przedmiotem jego badań były roztwory 
kilkuset organicznych elektrolitów, takich jak amaryna, weratryna, cewadyna, 
chinina, chinidyna, citroneal, citrol, cynchonina, cynchoidyna, eukaina, prokaina 
i ortokaina299, kwasy walerianowy, kapronowy, kaprylowy i pelargonowy300, wy-
kazujące punkty izometryczne amfotery marceina i hydrokupreina301, a także 
roztwór chlorku potasu302. 

Współpracownik Kamieńskiego A. Waksmundzki badał zależność potencjału 
elektrycznego od stałej dysocjacji zasad organicznych303, zaś B. Zapiór skierował 
swą uwagę na właściwości powierzchni związków fizjologicznych aktywnych304. 
Uczeń Kamieńskiego K. Karczewski, po objęciu stanowiska nauczyciela chemii 
w gimnazjum im. Sułkowskich w Rydzynie, w pracowni chemicznej tego gimna-
zjum kontynuował pomiary napięcia elektrycznego na granicy dwu faz ciekłych, 
którymi były roztwory octanu etylu, alkoholi izobutylowego i izoamylowego oraz 
rodanki i chlorki potasu305. 

Sam Kamieński już w 1934 r. zdał sobie sprawę, że pole elektryczne jonów i 
dipoli współdziała z napięciem powierzchniowym adsorpcji na powierzchni ro-
działu faz306. Na podstawie własnych badań i rozważań termodynamicznych roz-
winął teorię pojawiania się napięcia elektrycznego oraz wyprowadził równanie 
uwzględniające pracę powstawania tego potencjału307. Z teorii jego wynikało, że 
liczba zorientowanych na granicy faz dipoli, zmieniająca się ze zmianą stężenia, 
powoduje w przypadku słabego elektrolitu wyraźny wzrost aktywności powierzch-
niowej. Zatem istnieć mogą dwa typy amfolitów powierzchniowo czynnych, które 
w zależności od swej budowy różnie wpływają na potencjały elektryczne powie-
rzchni. Dalsze doświadczenia potwierdziły wnioski teoretyczne Kamieńskiego. 

Podobną tematykę, niewątpliwie zainspirowaną pracami Kamieńskiego, miały 
badania wykonywane w innych pracowniach w Krakowie. W 1935 r. Julian 
Kamecki wraz z A. Skąpskim przedstawili Akademii Umiejętności komunikat na 
temat wpływu temperatury na krzywą elektrokapilarną308. Później Kamecki, jako 
kierownik Katedry Chemii Fizycznej Akademii Górniczej, badał wpływ gazów na 
potencjał miedzi w roztworach siarczanu miedziowego309 i przedłożył rozprawę 
doktorską poświęconą stałym dielektrycznym rozcieńczonych roztworów silnych 
elektrolitów, w której podkreślił rolę orientowania się dipoli wody w polu elektry-
cznym jonów310. Kamecki badał też wpływ prądu zmiennego na siłę elektromoto-
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ryczną ogniwa ołowiowego РЬ/НгБОЛЧ311. Również praca Adama Wiadrowskie-
go, wykonana w Zakładzie Chemii Rolnej Uniwersytetu Jegiellońskiego, na temat 
napięć powierzchniowych wodnego roztworu cyjanamidu oraz mocznika312 

wyraźnie nawiązywała do prac Kamieńskiego. 
Kamieński łączył badania z zastosowaniami praktycznymi. Dotyczyły one 

zagadnienia flotacji313, a także szybkiego oznaczania cynku w rudach metodą 
elektrometryczną314. Uwzględniając zjawiska elektrochemiczne i rolę dyfuzji, 
wprowadził ulepszenia do potencjometrycznej metody analizy miareczkowej315. 

Problemami potencjałów elektrycznych zajmowano się też w innych pracow-
niach w Polsce. W Pracowni Chemii Fizycznej Towarzystwa Naukowego War-
szawskiego grupa badaczy pod kierunkiem Hilarego Lachsa analizowała 
potencjały powstające w trakcie przepychania wody i rozcieńczonych roztworów 
chlorku potasu i litu, o różnych stężeniach, przez kapilary316. W pracowni tej 
badano również napięcie powierzchniowe deuterowanej wody317. 

Potencjały elektrokinetyczne galaretowatej krzemionki oraz galaret żelatyno-
wych badał S. Glixelli w Zakładzie Chemii Fizycznej Uniwersytetu w Poznaniu318. 
Można się doszukać pewnego związku z tymi pracami w badaniach K. Hrynako-
wskiego nad przenikaniem jonów przez membrany kolodionowe3". 

K. Drewski z Zakładu Technologii Organicznej Materiałów Wybuchowych 
Politechniki Warszawskiej mierzył potencjały elektrod zanurzonych w bezwod-
nych alkoholach: metylowym, etylowym i propylowym oraz w kwasach mrówko-
wym i octowym320. Bardzo wcześnie, bo już w 1918 г., potencjały elektryczne 
amalgamatów sodu i potasu badał Walenty Dominik321. 

Wiążącym się z elektrochemią zagadnieniem korozji zajmowano się niewiele. 
Wymienić można trzy publikacje: Franciszka Krochmala z Zakładu Chemii Fizy-
cznej Uniwersytetu Poznańskiego, który przeprowadzał wstępne badania nad 
korozją cynku w wodzie w obecności czynników utleniających322; W. Becka i E. 
Malca z Zakładu Chemii Fizycznej Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zajęli się 
szybkością rdzewienia różnych gatunków żelaza i stali w wodzie zawierającej 
tlen323; Jerzego Pfanhausera, który badał między krystaliczną korozję w stopach i 
stalach324. 

Większe zainteresowanie budziła, oparta na zjawisku potencjałów elektrycz-
nych tworzących się na elektrodach, polarograficzna metoda wyznaczania stężeń 
roztworów elektrolitów. Metodę tę opracował we wczesnych latach dwudziestych 
bieżącego wieku Jaroslav Heyrovski. W 1931 r. przebywał w jego laboratorium 
Wiktor Kemula, jeszcze jako pracownik Zakładu Chemii Nieorganicznej Uniwer-
sytetu we Lwowie. Następnie w kierowanym przez siebie Zakładzie Chemii 
Fizycznej tego Uniwersytetu metodą kroplowej elektrody rtęciowej Heyrovskiego 
badał prądy graniczne w roztworach czystych soli oraz wpływ tlenu na stężenie 
tych prądów325. W tym samym okresie analizował wpływ składu roztworu na 
przebieg krzywej elektrokapilarnej rtęci326. 
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Seriębadań polaryzacji katodowej z zastosowaniem polarografii Heyrovskiego 
wykonał Ignacy Złotowski w Zakładzie Chemii Fizycznej Politechniki Warsza-
wskiej327. Śledził on związane z polaryzacją elektrod zjawiska nadnapięcia podczas 
wydzielania się metali na nieodnawialnej katodzie rtęciowej oraz budowę i wła-
ściwości warstw dielektrycznych, tworzących się podczas polaryzacji anodowej328. 
Polaryzacją anodową interesował się też Włodzimierz Trzebiatowski z Zakładu 
Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Lwowskiego, który badał metaliczne ele-
ktrody polikrystaliczne oraz elektrody ciekłe329. 

Spektroskopia i fotochemia 
Metody spektroskopowe odgrywają istotną rolę w ustalaniu struktury związ-

ków chemicznych. Pierwsze w Polsce doniesienie z dziedziny spektroskopii o 
znaczeniu chemicznym przypisać należy Stanisławowi Landau-Ziemeckiemu z 
pracowni fizycznej Państwowej Szkoły im. H. Wawelberga i S. Rotwanda w 
Warszawie. Badał on widma emisyjne jedno- i dwuatomowego jodu i omawiał 
wpływ dysocjacji na optyczne właściwości tej substancji330. Bogdan Kamieński w 
czasie kierowania Zakładem Chemii Fizycznej Politechniki Lwowskiej wykorzy-
stał skonstruowany w tym Zakładzie spektrograf kwarcowy do analizy jakościowej 
i ilościowej na podstawie widma emisyjnego331. 

W Zakładzie Chemii Organicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Leon Mar-
chlewski starał się ustalać strukturę złożonych związków organicznych na podsta-
wie ich widm absorpcyjnych w nadfiolecie i świetle widzialnym. Były to w owym 
czasie próby pionierskie i bardzo uciążliwe. Nie istniały przecież wówczas (w 
latach 1924-1935) spektrometry do widm absorpcyjnych, lecz porównywano 
bogate widmo liniowe metali w łuku elektrycznym z takim samym widmem, gdy 
na drodze wiązki analizowanej umieszczano naczynko z badaną substancją lub jej 
roztworem. Marchlewski ze swymi współpracownikami wykonał kilka tysięcy 
widm takich związków, jak benzen, fenol, kwas benzoesowy, izatyna, glikozydy, 
ciała białkowe, hormony, cukry, acetylowe pochodne trihydroksybenzenu, flawo-
ny, dekstryny. Zamierzał też badać roztwory celulozy332. Widma absorpcyjne w 
nadfiolecie produktów uwodornienia naftalenu opublikował w 1937 r. Wiktor 
Kemula333. 

Kierowany przez Stefana Pieńkowskiego Zakład Fizyki Uniwersytetu Warsza-
wskiego był liczącym się w świecie ośrodkiem badań nad luminescencją. Pieńko-
wski planował prace swych współpracowników i je nadzorował, był więc de facto 
ich współautorem, choć nigdy nie wymienianym. Celem serii badań, którą rozpo-
częto w 1928 г., było wyjaśnienie mechanizmu fluorescencji, przedmiotem ich 
były jednak różnorodne związki chemiczne, przeważnie o skumulowanych pier-
ścieniach benzenowych. Pierwsze badania dotyczyły roztworów eskuletyny w 
niskich temperaturach334, potem badano widmo fluorescencji benzenu w tempera-
turze -180°C33\ widma absorpcji i fluorescencji dekacyklenu, naftalenu, fluorocy-
klenu, dicyjanomoilu metanu i ich pochodnych336. 
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W marcu i maju 1928 г. opublikowane zostały w czasopiśmie „Naturę" 
pierwsze doniesienia o odkryciu zjawiska rozproszenia światła modulowanego 
przez drgania wewnątrzmolekularne, zjawisko nazwane zjawiskiem Ramana. 
Pieńkowski już w jesieni tego samego roku rozpoczął badania widm ramano-
wskich, a pierwsza publikacja z 1929 r. dotyczyła izomerów ksylenu337, następnie 
zaś chlorotoluenu, chloro- i bromonitrobenzenu, dichlorobenzenu, nitrotoluenu, 
toluidyny i ich izomerów338. W 1939 r. w tymże Zakładzie badano widma dwusiar-
czku węgla, chlorometanów, tetrachloroetanu oraz fluorenu rozpuszczonego w 
dwusiarczku węgla339. W 1931 r. SŁ Ziemecki skonstruował w swojej pracowni 
przyrząd do rejestracji widm ramanowskich związków organicznych340. Tadeusz 
Urbański w Katedrze Technologii Ogólnej i Organicznej Politechniki Warsza-
wskiej metodą widm ramanowskich starał się ustalić budowę pyranoz. Praca nie 
została opublikowana, lecz autor wspomina o niej w artykule referatowym341. 
Widmo ramanowskie wody otrzymał też w 1932 r. St Rafałowski342. 

W 1939 r. doktorant Pieńkowskiego Jerzy Pniewski analizuje kształt linii 
Rayleigha (rozporoszenie światła bez zmian jego częstości) w dwusiarczku węgla, 
czterochlorku węgla i w chloroformie i dochodzi do wniosku, że rozszerzenie się 
tej linii jest skutkiem oddziaływań międzymolekularnych343. 

Wywołaną naświetlaniem promieniowaniem nadfioletowym reakcją chemicz-
ną rozpadu rodanków interesował się w 1930 r. w Zakładzie Chemii Nieorganicz-
nej Uniwersytetu Warszawskiego K. Jabłczyński z H. Jabłczyńską344. Nieco 
wcześniej, w 1927 г., badania kinetyki kondensacji etanu w temperaturze -93°C 
pod wpływem promieniowania nadfioletowego rozpoczął w Katedrze Chemii 
Nieorganicznej Uniwersytetu we Lwowie SŁ Tołłoczko345. Wyniki rozszerzonych 
badań opublikowane zostały w 1932 r. w czeskim czasopiśmie „Chemicke Listy". 
W 1933 r. w trakcie П1 Zjazdu Chemików Polskich Tołłoczko przedstawił mecha-
nizmy kondensacji zarówno etanu, jaki metanu, którego początkowo nie udawało 
się tą metodą skondensować346. Badania te rozwinięte zostały następnie przez W. 
Kemulę, gdy objął on kierownictwo Zakładu Chemii Fizycznej Uniwersytetu Jana 
Kazimierza. Kemula zmontował aparaturę do śledzenia reakcji fotochemicznych 
zachodzących między substancjami gazowymi, a następnie obserwował wywołane 
promieniowaniem nadfioletowym przemiany metanu, propanu i n-butanu zacho-
dzące po dodaniu wody347. 

W tym samym okresie Kazimierz Jabłczyński obserwował emisję słabego 
światła o szerokim zakresie widmowym, towarzyszącego reakcjom chemicz-
nym348. Promieniowanie to wykrywał za pomocą płyty fotograficznej, lub też po 
dodaniu substancji fluoryzujących. Jabłczyński badał początkowo reakcje w ga-
zach: rozpad ozonu pod wpływem dwutlenku manganu lub siarki, łączenie się 
siarkowodoru z tlenem, amoniakiem lub dwutlenkiem siarki, a także bromu z tymi 
gazami. W przypadku rozpadu ozonu oraz reakcji z bromem nie zauważył jednak 
żadnego promieniowania. Tą samą metodą obserwował reakcje zachodzące w 
roztworze wodnym nadmanganianu potasowego, chlorku żelazawego i kwasu 
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solnego z wodą utlenioną oraz reakcję zobojętniania wodorotlenku sodowego 
kwasem solnym. W tym ostatnim przypadku stwierdził jednak, że świecenie nie 
pochodzi od reakcji chemicznej, lecz z krystaloluminescencji chlorku sodowego. 

Do tematów fotochemicznych zaliczyć też można studium dotyczące wywo-
ływania wyrównawczego negatywów fotograficznych, wykonane przez kierowni-
ka Instytutu Fotograficznego Politechniki Lwowskiej Witolda Romera349. 

Krystalografia 
Badaniom fizykochemicznym pokrewne są badania rentgenograficzne. W 

latach 1924-26 w Zakładzie Krystalografii Uniwersytetu we Lwowie I. Zweiflów-
na analizowała równowagę soli izomorficznych350, a B. Haber-Chuwisowa starała 
się znaleźć związek między składem chemicznym kryształów a ich rozpuszczal-
nością351. W Zakładzie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego Ale-
ksander Weryha badał metodą rentgenowską struktury amalgamatów srebra, złota 
i miedzi352. Podobny temat opracowywał Tadeusz Woyno w Zakładzie Mineralogii 
Politechniki Warszawskiej353. 

L. Chrobak zaj mował się strukturą łatwo odkształcalnych kryształów uwodnio-
nego chlorku amonomiedziowego354, a Walenty Dominik z J. Butkiewiczówną -
krystalizacją szczawianu amonu z roztworów wodnych zawierających jony pota-
su355. W Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu we Lwowie Andrzej 
Łastowiecki badając metodą Debeye'a Scherera strukturę krystaliczną grafitu 
hiszpańskiego stwierdził, że nie różni się ona od struktury grafitu cejlońskiego356. 
We Lwowie kilka prac rentgenowskich wykonał Włodzimierz Trzebiatowski w 
Zakładzie Chemii Nieorganicznej. Precyzyjnie oznaczał on stałe sieciowe diamen-
tu i grafitu357, studiował układy: arsen-antymon, chrom-molibden i chrom-wol-
fram358. 

Stanisław Gawrych w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Poznań-
skiego szukał związku między strukturą rentgenowską wodorotlenków i tlenków 
żelazowych a ich właściwościami fizykochemicznymi359 oraz przeprowadził ana-

360 

lizę rentgenowską chlorochromianu potasowego . 
J. Czochralski i współpracownicy w Dziale Metalurgicznym Chemicznego 

Instytutu Badawczego w Warszawie oznaczali orientację krzyształów metali361. 

Badania różne 
Oprócz omówionych wyżej zagadnień, do których badacze wnieśli wkład w 

latach między wojnami, zajmowali się oni szeregiem problemów drobniejszych, 
nie wiążących się w większe całości. Metodyczny charakter miały rozważania 
Wojciecha Świętosławskiego, który po wprowadzeniu kwasu benzoesowego jako 
wzorca w termochemii rozwijał koncepcję porównawczych metod pomiarowych, 
pozwalających zwiększyć dokładność pomiarów. Metodę tę stosował on do bada-
nia temperatur krytycznych cieczy i mieszanin362, a H. Wojciechowski i E.R. Smith 
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korzystali z niej w pomiarach gęstości wykonywanych w Waszyngtońskim Natio-
nal Bureau of Standarts363. 

Wśród prac o znaczeniu teoretycznym wyróżniają się próby Jabłczyńskiego 
udoskonalenia równania gazów rzeczywistych van der Waalsa364 i znalezienia dla 
tego równania wartości stałych, chrakteryzujących poszczególne gazy365. W Za-
kładzie Maszynoznawstwa Ogólnego i Chemicznego Politechniki Warszawskiej 
zajmowano się między innymi termodynamiką techniczną. Czesław Grabowski 
przedstawił swe poglądy na ciśnienie osmotyczne, równanie Helmoltza i twierdze-
nie Nernsta366, a później J. Jaźwińska wyjaśniała zjawisko osmozy i model roztwo-
rów według teorii van't Hoffa, Dal tona i Raoulta367. 

Kilka prac, pochodzących z różnych ośrodków, dotyczyło wyznaczania mas 
atomowych i molowych. M. Hłasko i Kuszpecińska określali masę atomową litu 
otrzymanego z węglanów368. H. Lachs i A. Grosman wyznaczali masy molowe 
oraz lepkość związków celulozy o wysokim stopniu polimeryzacji369. Tym zagad-
nieniem zajmowała się też J. Marchlewska. Stosowała ona dynamiczną metodę 
pomiaru ciśnienia osmotycznego oraz lepkości w Zakładzie Chemicznym Uniwer-
sytetu Wiedeńskiego, w którym przebywała na stypendium370. Ciężary właściwe 
wieloskładnikowych stopów aluminiowych wyznaczali pracownicy Działu Nie-
organicznego Chemicznego Instytutu Badawczego: Ludwik Wasilewski, Jakub Z. 
Zaleski, Adam Kotowicz, Stanisław Krajewski371. 

Dwie prace związane z masami atomowymi miały charakter metodyczny. A. 
Basiński wypowiadał się w sprawie „racjonalnych" i praktycznych międzynaro-
dowych mas atomowych372. Jasiński zastanawiał się nad dokładnością zapropono-
wanej przez Bergera metody wyznaczania mas molowych373. 

Były też prace o charakterze praktycznym i przemysłowym. W 1917 r. w 
wychodzącym we Lwowie czasopiśmie „Metan" (w 1920 r. przemianowanym na 
.Przemysł Chemiczny") Walenty Dominik opisywał wartości opałowe gazu zie-
mnego, jego gęstość i szybkość wypływu zależną od gęstości374. Pomiaru gęstości 
dokonywał za pomocą densoskopu375 skonstruowanego w spółce METAN przez 
Z. Biluchowskiego i Kazimierza Klinga. Później Dominik, w laboratorium fabryki 
AZOT w Jaworznie, zaproponował użycie manometru różnicowego do pomiarów 
gęstości gazów376. 

W 1919 r. Ignacy Mościcki uzyskał patent na metodę odparowywania sposo-
bem ciągłym mieszanin, zawierających węglowodory377 - patent szczególnie cen-
ny dla przemysłu naftowego. Metody fizykochemiczne rozwijał, pod kątem 
zastosowań w tym przemyśle, Stanisław Piłat, kierownik Laboratorium Techno-
logii Nafty Politechniki Lwowskiej. Opracował metodę stosowania gazów jako 
selektywnych rozpuszczalników produktów naftowych378. Na tej podstawie zreali-
zowany został w przemyśle amerykańskim proces odparafinowywania produktów 
naftowych, zwany „Piłat process". Lepkości olejów smarowych i jej zmian z 
temperaturą powiązał ze strukturą odpowiednich smarów379. Piłat badał też sulfo-
kwasy naftowe jako substancje silnie obniżające napięcie powierzchniowe380. 
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Szczególne znaczenie miały prowadzone w Dziale Węglowym Chemicznego 
Instytutu Badawczego przez Wojciecha Świętosławskiego, Błażeja Rogęi Micha-
ła Chorążego badania właściwości fizykochemicznych i punktów zapłonu różnych 
typów węgli381. 

Badano również niektóre reakcje. Tadeusz Urbański analizował, metodą foto-
graficzną, przebieg detonacji materiałów wybuchowych, m.in. kwasu pikrynowe-
go i nitrocelulozy382. H. Lachs i W. Piekielny w Zakładach Chemii Nieorganicznej 
i Chemii Fizycznej Wolnej Wszechnicy Polskiej zajmowali się przebiegiem utle-
niania siarki w różnych temperaturach i ciśnieniach383. 

Przedmiotem doświadczeń wykonywanych przez M. Blumenthala w Zakładzie 
Chemii Fizycznej UW była reakcja pary wodnej z amalgamatem glinu384, a Leon 
Kowalczyk z Zakładu Maszynoznawstwa Ogólnego i Chemicznego Politechniki 
Warszawskiej śledził, jaki wpływ ma wysokie ciśnienie na syntezę amoniaku385. 
L. Staronka z Zakładu Chemii Ogólnej Akademii Górniczej w Krakowie otrzymał 
w stanie stałym bezpostaciową wodę przez kondensację pary wodnej z dodatkiem 
ciężkiej wody386. Centnerszwer i Halina Zyskowiczówna otrzymali granatowy 
tlenek niklu i w Zakładzie Chemii Fizycznej Uniwersytetu Warszawskiego badali 
jego właściwości387. Centnerszwer i A. Woldenberg zaobserwowali, że w zolach 
metali naświetlanych promieniowaniem nadfioletowym wzrasta przewodnictwo 
elektryczne. Na tej podstawie zaprzeczyli mniemaniu, jakoby promieniowanie to 
powodowało rozpraszanie metali w cieczach388. 

W Zakładzie Chemii Fizycznej Uniwersytetu Wileńskiego L. Filipczak badał 
właściwości wodnych roztworów ksantogenianu sodowego i na tej podstawie 
określał warunki jego oczyszczania389, a w Zakładzie Chemii Fizycznej Politech-
niki Lwowskiej C. Michalewicz mierzył współczynniki załamania układu trój-
składnikowego benzen-cykloheksan-czterochlorek węgla390. Współczynniki 
załamania acetylocelulozy mierzyli H. Lachs i W. Moński w Zakładzie Chemii 
Fizycznej Wolnej Wszechnicy Polskiej391. 

W celu zwiększenia dokładności pomiarów fizykochemicznych pracownicy 
różnych laboratoriów konstruowali i ulepszali urządzenia pomiarowe. O wielu 
była już wzmianka przy omawianiu poszczególnych działów badań. Nie wyczer-
puje to listy nowych kostrukcji. Wiele z nich jest dziełem Chemicznego Instytutu 
Badawczego. K. Ming, kierownik Działu Analitycznego, wraz z Lechem Sucho-
wiakiem zaprojektowali piknometr do pomiaru gęstości gazowego amoniaku, 
dwutlenku węgla oraz suchego i wilgotnego wodoru392. Dziełem Klinga i Jerzego 
Pfanhausera było też nowe urządzenie kalorymetryczne393. Nowy aparat do mie-
rzenia gęstości opracował Michał Nikiel z Działu Mechnicznego394. Tadeusz 
Rabek z Działu Nieorganicznego opisał wiskozymetr do małych ilości cieczy395, a 
Mieczysław Grochowski z Działu Węglowego - aparat do szybkiego oznaczania 
właściwych cieczy396. 

Wojciech Świętosławski prócz licznych ebuliometrów, o których już była 
mowa, opracował specjalny przyrząd do destylacji397. W Wojskowym Instytucie 
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Gazowym E. Grynkiewicz-Trochimowski i S. Sikarski zajmowali się optycznymi 
właściwościami arsenu398. 

Zakończenie 
Po odzyskaniu niepodległości i scaleniu Państwa fizykochemicy polscy stwo-

rzyli liczące się w świecie ośrodki naukowe. Ważniejsze wyniki publikowali 
również w czasopismach niemieckich, francuskich i angielskich, były więc one 
znane za granicą. To ważne zagadnienie kontaktu naszych badaczy z uczonymi 
zagranicznymi i ich udziału w międzynarodowych konferencjach nie mieści się w 
ramach niniejszego artykułu i powinno być tematem oddzielnego opracowania. 
Odrębnej analizy wymagają też poglądy fizykochemików polskich wyrażane w 
opublikowanych przez nich monografiach, podręcznikach i niektórych artykułach 
przeglądowych nie uwzględnionych w niniejszym tekście. 

Badania prowadzone w latach 1919-1939 miały przede wszystkim charakter 
doświadczalny, często z nastawieniem praktycznym, mało uwagi poświęcano 
natomiast problemom teoretycznym. Mimo że rozpoczynano prawie od zera, 
działania tu przedstawione stanowiły dobrą podstawę do dalszego, znacznego 
rozwoju naszej fizykochemii. Wypadki dziejowe zniszczyły ludzi i ich dobytek, a 
nauka polska musiała zejść do podziemia. Jednak to, co przetrwało w osobach, 
świadomości osiągnięć i tradycji spowodowało, że powojenną odbudowę można 
było przed pięćdziesięciu laty oprzeć na solidnych fundamentach, mimo wszystko 
silniejszych niż 25 lat wcześniej, przed 75-ciu łaty. 
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Chemistry in Polish Schools of Higher Education between the Two Wars. 
Physical Chemistry 

SUMMARY 

Presented in the article is the history of the chairs of physical chemistry in Polish universities and 
technical universities in the period of 1919-1939. Subsequently papers on physical chemistry 
published by Polish scientists in this period are reviewed, including also works in which methods of 
physical chemistry were applied. 

The main fields of activity of physical chemistry embraced: microcalorimetry, ebulioscopy and 
azeotropy, thermal analysis, colloids, kinetics and physical chemistry of surfaces; polarography was 
initiated in that period. 

In 1919 Polish chemists had to build their scientific institutions almost from the very foundations. 
They succeeded in the development of laboratories that won recognition in world science. World 
War П dealt a serious blow to polish physical chemistry, with losses both in human life and scientific 
achievement. Scientific work was not allowed. Polish scientists had to teach their students in the 
underground. However, the surivors and the scientific tradition enabled the reconstruction of polish 
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scientific life, including physical chemistry, and this second start, in 1945, was based on more solid 
ground than was the case in 1919, thanks to the achievements of the twenty years of independence 
before World Warn. 
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